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■ REDUSERT ORDREINNGANG

Nammo kutter
6,5 årsverk
Raufoss

nammo raufoss aS
har besluttet å si opp
6,5 årsverk på grunn
av redusert ordreinngang.
Trude G. Dale

– Det er med tungt hjerte vi sier
opp disse operatørene. Det er
veldig dyktige folk, som vi gjerne
skulle beholdt, sier personalsjef
Lars Harald Lied. Han håper de
oppsagte vil få seg nytt arbeid i en
andre bedrifter i industriparken.
– Situasjonen på Nammo er
at noen avdelinger har mindre

å gjøre, mens andre har veldig
stor pågang. Den reduserte
ordreinngangen startet allerede i februar, men ved intern
rokering og ved å låne ut 10
personer til andre bedrifter i
industriparken, har vi klart å
holde bemanningen ganske
stabil rundt 670–690 personer
de siste 18 måneder, sier Lied.
Følger ansiennitet
– Det er en del av styrken i industriparken at vi kan gjøre det
slik, tilføyer han. Men nå var
det altså nødvendig for Nammo
Raufoss AS å gå til oppsigelser.
Personalsjefen understreker
at Nammo Raufoss har samar-

Julemesse og loppemarked på Åsheim
DOKKA: Lørdag 2. november er det klart for årets julemesse

og loppemarked på Åsheim på Østsinniåsen. Det er fjerde
gang dette arrangeres, og Roar Sveen i støttegruppa for
Østsinniåsen U-lag forteller at lokalet også i år blir fylt med
ulike utstillere med masse flotte ting. Julemessa har åpent
fra formiddagen til ut på ettermiddagen, og Roar Sveen
opplyser at det også blir trekning av basarbøkene.

beidet tett med de tillitsvalgte
i denne prosessen, og at de er
enige om at oppsigelsene skal
følge ansiennitetsprinsippet.
De oppsagte har bare arbeidet
i bedriften i om lag ett år, og
har vært permittert tidligere i
prosessen.
Ingen dramatikk
– Er ordrenedgangen et resultat
av at store kunder som USA nå
kutter i sine forsvarsbudsjett?
– Det vil være en spekulasjon,
men det ligger nok noe i det,
skjønt det er ikke den eneste
forklaringen, svarer Lied.
Nammo Raufoss AS er en
høyteknologisk bedrift innen
forsvarsindustrien og driver en
svært mangfoldig produksjon.
Bedriften hadde en omsetning
på 1,3 milliarder i fjor, og ligger
an til om lag det samme i år,
opplyser ledelsen.
– Vi er en ordrebedrift, og vi
vil alltid være påvirket av skiftende konjunkturer. Vi føler
ingen dramatikk i det som skjer
nå, konkluderer personalsjef
Lars Harald Lied.

MÅ GÅ TIL OPPSIGELSER: Noen avdelinger har mindre å gjøre,

mens andre opplever stor pågang, hos Lars Harald Lied, personalsjef ved Nammo på Raufoss.
Arkivbilde

